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SUGGESTIES
De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

is ingenomen met het recente besluit om het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
(SFEU) met het oog op de COVID-19-pandemie ook in te zetten voor ernstige
volksgezondheidscrises, om lidstaten in staat te stellen ondersteuning te bieden aan de
getroffen bevolking, onder meer in de vorm van medische bijstand;

2.

wijst erop dat de uitbetaling sinds de hervorming van 2014 is versneld en verzoekt de
Commissie de uitbetalingen verder te versnellen, technische steun te verlenen aan de
nationale autoriteiten bij de aanvraagprocedure en erop toe te zien dat de beoordeling
van de aanvragen tijdig wordt verricht; steunt van harte de recente hervorming van het
voorschotsysteem, waarbij het bedrag aan voorschotten is verhoogd van 10 % tot 25 %
van de verwachte bijdrage, en van maximaal 30 miljoen EUR tot maximaal
100 miljoen EUR; benadrukt dat dit aantoonbaar positieve gevolgen heeft gehad voor
de doeltreffendheid van het fonds, in het bijzonder in regio’s en gemeentes met beperkte
alternatieve financieringsbronnen; vraagt zich echter af of de hervorming alle
belemmeringen aanpakt die de lidstaten momenteel ervan weerhouden om voorschotten
te vragen, gezien het lage aanvraagpercentage; verzoekt de Commissie bijkomende
manieren te overwegen om deze optie te bevorderen, in het kader van een dialoog met
de autoriteiten van de lidstaten; verzoekt de Commissie zo snel mogelijk voorschotten
uit te betalen voor aanvragen in verband met COVID-19;

3.

erkent dat klimaatverandering voornamelijk een preventieve beleidsaanpak vergt in
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en de Green Deal, en dat het SFEU
geen instrument is voor snelle steunverlening bij rampen; vraagt zich echter af of het
fonds voldoende is aangepast met het oog op de toekomstige gevolgen van
klimaatverandering, met name wat betreft eilanden en kustgebieden, die in het bijzonder
risico lopen op natuurrampen;

4.

is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 27 mei 2020 om het jaarlijkse
maximumbedrag van het SFEU in het kader van de volgende meerjarenbegroting te
verhogen tot 1 miljard EUR (in prijzen van 2018), wat altijd al het standpunt van het
Parlement is geweest; vraagt zich echter af of dit bedrag voldoende zal zijn om alle in
aanmerking komende aanvragen in de komende jaren te dekken, gezien het grotere
toepassingsbereik van het Fonds en de snelle ontwikkeling van de klimaatverandering,
die met zich meebrengt dat natuurrampen vaker voorkomen en onvoorspelbaarder en
heviger worden;

5.

verzoekt de Commissie een herziening van de verordening voor te stellen, die zo snel
mogelijk tijdens het volgende meerjarig financieel kader (MFK) in werking moet
treden, teneinde de uitvoeringsprocedure voor de lidstaten te vereenvoudigen en te
versnellen, het voorschotniveau te verhogen tot 33 %, de definitieve uitbetaling te
versnellen, het “Build Back Better”-beginsel volledig in artikel 3 van de SFEUverordening te integreren en er een eiland- en kustdimensie in op te nemen om rekening
te houden met de klimaataanpassingsaspecten van deze grondgebieden, die in het
bijzonder risico lopen;
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6.

benadrukt dat het gebruik van het SFEU heeft gezorgd voor betere beleidsontwikkeling
door nationale en lokale autoriteiten en hen ertoe heeft aangezet hun bredere
risicobeheersmaatregelen in verband met grote rampen te evalueren; verzoekt de
Commissie een netwerk van SFEU-coördinatoren uit de lidstaten op te zetten en te
beheren met het oog op het delen van goede praktijken en praktisch advies met
betrekking tot de indiening van aanvragen;

7.

wijst op het aanzienlijke potentieel voor synergieën tussen het SFEU en andere fondsen
en beleidsmaatregelen van de Unie; vraagt dat deze synergieën zo goed mogelijk
worden benut;

8.

verzoekt de Commissie om, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en de
Green Deal, te zorgen voor veerkrachtiger en klimaatvriendelijker investeringen en
wederopbouwprojecten, en om de infrastructuur aan te passen aan nieuwe en robuustere
normen, in plaats van eenvoudigweg de voorwaarden die al eerder bestonden,
ongewijzigd over te nemen;

9.

beveelt aan om ook potentiële kandidaat-landen de mogelijkheid te bieden middelen uit
het fonds te ontvangen, als een verder teken van solidariteit met derde landen die op
weg zijn naar het lidmaatschap van de EU;

10.

betreurt niettemin het feit dat op basis van de antwoorden van de Eurobarometerenquêtes valt te constateren dat slechts 15 % van de EU-bevolking waarschijnlijk
volledig op de hoogte is van de toepassing van het fonds in de afzonderlijke landen;
wijst er daarom nogmaals op hoe belangrijk het is het publiek te informeren over de
tastbare voordelen van het SFEU; roept de betreffende regionale en lokale autoriteiten
op communicatiestrategieën op te zetten om aan de burgers duidelijk te maken welke
steun het SFEU verleent; verzoekt de Commissie meer communicatie-inspanningen te
leveren om de bekendheid van het publiek met de uit het SFEU gefinancierde
maatregelen te verbeteren en, in het kader van de toekomstige herziening van de
verordening, na te gaan of het mogelijk is het begunstigde land te verplichten om te
berichten over de financiële steun van de EU voor de uitgevoerde activiteiten;

11.

benadrukt dat de toekenning, het beheer en de uitvoering van de SFEU-subsidies zo
transparant mogelijk moeten zijn, en dat de subsidies moeten worden besteed in
overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer.
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